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DER

NEÜERLANDSCHEENTOMOLOGISCHEVEREENIGING.

Julij 1865 tot September 1866.

Bij ontstentenis van het Jaarlijksch Verslag, ten gevolge van

het niet houden der Algemeene Vergadering, heeft het Bestuur

gerekend den leden eene dienst te bewijzen, door hun in het

Tijdschrift het volgende ter lezing aan te bieden :

Met dankbaarheid dient vermeld te worden, dat de dood in

het afgeloopen jaar al onze werkende medeleden heeft gespaard,

doch met treurige aandoening zal men het herdenken, dat onze

begunstiger, Mr. D. Tieboel Siegenbeek, burgemeester van Leyden^

in de kracht zijns levens, aan eene eerst slepende, daarna spoe-

dig van aard veranderende ziekte overleden is. Slechts korten

tijd mögt onze Vereeniging zich in zijn bezit, als haren welwil-

lenden en belangstellenden fautor, verheugen; zijne nagedachtenis

blijve voortdurend bij ons in eere. —Een onzer gewone leden

heeft wegens verzwakking zijner oogen voor zijn lidmaatschap

bedankt, de Weleerwaarde Heer J. M. van der Stoot, pastoor

te Roelof-Arendsveen, wien de verzameling onzer Vereeniging

een vrij groot aantal Lepidoptera verschuldigd is. Het getal der

gewone leden wordt op dezelfde hoogte gehouden door het tot
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ons toetreden van den Heer A. Branls, student in de regten

aan de Leidsche hoogeschool, reeds bekend, doordien eenige

stukken van zijne hand , van uitnemende teekcningen vergezeld
,

in Sepp's werk opgenomen zijn.

Aan de Heeren, die op de laatste algemeene vergadering tot

eerelid en corresponderende leden waren benoemd , de H. H.

Prof. Hoffmann, J. W. May Jr. en Mr. J. W. van Lansberge,

is door den Secretaris kennis gegeven van hunne benoeming.

In antwoord daarop heeft ieder hunner betuigd gevoelig te zijn

voor die eervolle onderscheiding en gaarne het aangeboden lid-

maatschap te aanvaarden onder de verzekering dat het hem een

waar genoegen zou zijn der Vereeniging van nut te kunnen

wezen.

Onze verhouding met het buitenland en verschillende zoologi-

sche genootschappen is op denzelfden voet voortgezet, vooral

door ruil van tijdschriften; er valt evenwel hierbij het volgende

op te merken.

Het Wiener Entomologische Monatschrift ^ waarvan de redac-

teur, de heer Lederer, ten vorigen jare op verzoek van onzen

Secretaris beloofd had voortaan gekleurde platen in plaats van

zwarte toe te zenden, heeft opgehouden te bestaan. Ondertus-

schen zijn werkelijk gekleurde platen ter vervanging der onge-

kleurden in de laatst verschenen deelen toegezonden. Het vervolg

van ons Tijdschrift , hetgeen uit dien hoofde niet meer naar

den heer Lederer geexpedieerd wordt, zal voortaan naar Noord-

America vertrekken, ten bate van de Entomological Society of

Philadelphia in de Vereenigde Staten van IVoord-America, terwijl

tevens een exemplaar aan de Boston Society of natural History

toegezonden wordt.

Van ons Tijdschrift is het achtste deel aan H. H. Bestuurders

van Teyler's tweede Stichting opgezonden met cene begeleidende

missive, waarin op nieuw dank gezegd werd voor de geldelijke

ondersteuning die ons het voortzetten der uitgave mogelijk maakt.

Dat de 5* en 4^ afleveringen van den jaargang 186S—18G6

eenigzins later verschenen dan gebruikelijk is , moet slechts

daaraan geweten worden dat drie der 4 platen bij die aflevering
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behoorende , bijzondere zorg en veel tijd aan den lithograaf

hebben gekost en ieder afzonderlijk meer tijd van kleuren vorr

derden dan 2 of 5 gewone platen.

De staat der kas over 1865/66 is als volgt:

Ontvangst . . . . f 1S07.20|

uitgaaf ....
Batig saldo .

- 851.711

. f 655.49,

waarvan evenwel de rekeningen der boekhandelaren Nijhoff en

Sepp nog moeten worden voldaan, doch na ontvangst der ge-

wone contributie voor dit jaar.

Onze bibliotheek is door ruiling van het Tijdschrift als in de

voorgaande jaren regelmatig vermeerderd; bovendien zijn van

verscheidene personen brochuren ten geschenke ontvangen y

gelijk zulks nader blijkt uit de achter dit kort Verslag gevoegde

lijst van aanwinsten.

Voor de insecten-verzameling zijn vrij belangrijke nieuwe toe-

zendingen van Lepidoptera ingekomen, terwijl uit oude doch

ongedetermineerde toezendingen van gekorvene dieren uit andere

orden de verzameling mede vrij aanzienlijk is toegenomen. Ten

bewijze strekke dat van de Lijst der in de collectie der Veree-

niging ontbrekende geslachten van Coleoptera (zie het verslag

in den vorigen jaargang. Bijlage B) de volgende namen kunnen

worden afgeschreven, aangezien representanten van die Genera

in dit jaar bij de collectie zijn gevoegd:

Blethisa.
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Altijd blijft cr nog veel ontbreken en het aanvullen dier

leemten derhalve aan den ijver en waren maatschappelijken zin

der leden dringend aanbevolen.

Ten slotte dient hier alleen nog bijgevoegd te worden dat

het photographische portret van Lyonet in drieërlei verschillende

grootte afgeleverd is en wel voldoet en hiermede is alles korte-

lijk aangestipt , wat het beeld vormen moet van den toestand

onzer Vereeniging gedurende het afgeloopen jaar.


